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 نی بر وب )چه اینترنت چه اینترانت(سیستم یکپارچه و مبت .1

 برای یکسری افراد دسترسی بصورت تعریف یوزر و پسورد بدهد و برای کل سازمان بصورت آی پییتواند یکسری منابع را : یعنی هم زمان مدیر کتابخانه م مدیریت دسترسی بر اساس یوزر نیم و یا آی پی های سازمانی .2

 تعداد کاربران سیستم بی نهایت می تواند باشد .3

 یا تمام سیستم قابل ارائه است مدیریت دسترسی روی هر آیتم واریز شده به سیستم یا به یک مجموعه یا چند مجموعه .4

 تعدد مدیران برای ورود داده و بدون تداخل .5

 خاص نرم افزاری ندارد و از طریق یک برنامه ی کاربردی بسادگی صورت می پذیردامکان واریز کردن انبوه داده ها بصورت یکباره قابل انجام است این گزینه که با نرم افزار اختصاصی یابش صورت می پذیرد نیاز به دانش  .6

 بی نهایت می توانند تولید شوند فیلدهاصاصی در فراداده ها مبتنی بر خواسته ی مشتری )توسط خود مشتری( امکان پذیر است و این امکان تولید فیلدهای کامال اخت .7

 دسخت افزار اختصاص یافته به سیستم دارمنابع تعداد واریز داده ها می تواند بی شمار باشد بستگی به  .8

 به هر فراداده می تواند تعداد نامحدودی فایل پیسوت شود )مثال یک پایان نامه بصورت فصول جدا از هم تزریق شود به سیستم( .9

 امکان ظاهر شخصی سازی شده برای مشتری مبتنی بر نیازها .11

 به منابع سخت افزاری باالتر داردنیاز  –امکان سرچ در محتوای منابع )فول تکست سرچ(  .11

 ی مشتریمجموعه سازی نامحدود مبتنی بر دسته بندی ها .12

 شخصی سازی صفحات داخلی مبتنی بر انواع محتواها  .13

 امکان ساخت سیستم آرشیو برای منابع داری بسامد )مجالت، استانداردها و ...( .14

 از مهمترین بخش های یک نرم افزار حرفه ای است چه شاخص هایی قرار گیرد( یاب کند در بخش فیلتر نتایج که یکخ)مشتری می تواند بصورت کامال آزادانه انت امکان افزودن فیلدهای فیلتر کردن نتایج .15

 قابلیت پذیرش هر نوع محتوایی )پایان نامه، مقاله، مجله، ویدئو، اسالید، صوت، کتاب، دیتاست ها، عکس ها و...( .16

 قابلیت سرچ ساده و پیشرفته ی کامال شخصی سازی شده .17

 نرم افزاری جهت سفارش منابع خاص کاربرانفرم درون ساخت  .18

 رهای مدیریت پژوهشی(از)جهت اطالع رسانی منابع به کاربران و نیز قابلیت ارجاع دهی در نرم اف RISبلیت خروجی گرفتن بر اساس اکسل و قا .19

 برای خبر رسانی منابع تازه افزوده شده RSSزی امکان فعال سا .21
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